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Čj.
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Signatura
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PŘEDMĚT INSPEKCE
Úprava vzdělávacího programu 7. ročníku školy směřující k rozvoji klíčových kompetencí
žáků v projektu HODINA ve školním roce 2004/2005 a ve školním roce 2005/2006 k termínu
inspekce.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Základní škola Staré Město, okres Šumperk (dále ZŠ) realizuje výuku podle vzdělávacího
programu Základní škola, (dále jen VP ZŠ) vzdělává také žáky s lehkým mentálním
postižením, kteří jsou umístěni ve speciálních třídách. V těchto třídách se vyučuje podle
Vzdělávacího programu zvláštní škola (dále jen VP ZvŠ))
Počty žáků v projektu HODINA viz tabulka
Školní rok 2004/2005
třída
VII. (7. ročník)
IV. (7. ročník)

počty žáků
32
7

Vzdělávací program
Základní škola
Zvláštní škola

Školní rok 2005/2006
třída
VII. (7. ročník)
IV. (7. ročník, 8. ročník)

počty žáků
23
15 (5, 10)

Vzdělávací program
Základní škola
Zvláštní škola

Učební plán tříd sedmého ročníku byl ve školní roce 2004/2005 upraven navýšením o jednu
vyučovací hodinu dalšího volitelného předmětu informatika, ve speciální třídě pak
samostatnou hodinou praktikum práce na počítači s charakterem volitelného předmětu
rozšiřující předmět pracovní vyučování. Předměty se zaměřením na užití výpočetní techniky
byly zvoleny na základě zájmů žáků projevenému v zájmových kroužcích v předcházejících
letech.
Výuku realizuje vyučující bez odborné kvalifikace s vyšším odborným vzděláním v oboru
výpočetní techniky. Její další vzdělávání je četné a logicky orientované na prohloubení
znalostí v oblasti práce s počítačem a zdokonalování v jazykových schopnostech. Metodicky
je vedena zejména prostřednictvím pravidelných setkání („workshopy,“ kterých se účastní
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - dále jen DVPP - všichni zaměstnanci
školy) zaměřených dle zjištění analýzy SWOT (analýza slabých a silných stránek školy).
Učivo je rozvrženo do tematických plánů vytvořených podle odlišných vzdělávacích
programů, které dostatečně vymezují obsah výuky. Tyto materiály zatím nemají charakter
budoucí součásti školního vzdělávacího programu.
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Rozdělení běžné třídy na dvě skupiny a malý počet žáků ve speciální třídě v obou
hodnocených letech vytváří předpoklady pro uplatněni individuálního přístupu. Ve školním
roce 2005/2006 v předmětu praktikum práce na počítači žákům individuálně pomáhá
asistentka, která svým přímým působením řeší některé rozdíly v jejich schopnostech.
Kritérium nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání je plněno.
Z rozhovorů se žáky, ředitelkou školy a z analýzy žákovských prací vyplývá, že výuka
přispívá k rozvoji klíčových kompetencí, zejména k řešení problémů a k učení.
Některé projektově zadávané úkoly pro dvojici či skupinu žáků směřovaly i k rozvoji
kompetencí sociálních a komunikativních.
Hodnocení výsledků učení v uvedených předmětech vychází z jasně stanovených školních
pravidel pro hodnocení žáků. Vyučující vhodně využívala možnosti motivační klasifikace
zohledňující především úspěchy žáků.
Provedenou úpravou vzdělávacích programů byly vytvořeny předpoklady pro kvalitní
vzdělávání žáků. Tato úprava rovněž zohledňuje individuální zvláštnosti žáků
zařazených ve speciálních třídách.

DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ
Ve školním roce 2004/200 i ve školním roce 2005/2006 vykazovala škola dle statistických
výkazů dvě třídy sedmého ročníku. Na projekt HODINA však obdržela finanční dotaci
pouze na jednu třídu. Ředitelka školy dopisem Krajskému úřadu Olomouckého kraje situaci
popsala a požádala o navýšení dotace (viz doklad č. 24). Ke dni inspekce však na svůj dopis
odpověď nedostala. Zvýšené náklady řešila z finančních prostředků školy.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1. Zřizovací listina Základní školy Staré Město, čj. 1546/97, ze dne 15. prosince 1997 včetně
Dodatků 1, 2
2. Rozhodnutí Školského úřadu Šumperk, čj. 66/00-B-00, o zařazení školy do sítě škol,
předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 26. září 2000
3. Strategický plán rozvoje školy na období 2002-2005
4. Vybraná dokumentace školy: doklady o dosaženém vzdělání pedagogického pracovníka
s osobním číslem 84103, záznamy z jednání pedagogické rady školního roku 2004/2005 a
2005/2006, Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2004/2005
5. Upravený učební plán VP ZŠ na školní rok 2004/2005 a 2005/2006
6. Aktualizovaný učební plán VP ZvŠ na školní rok 2004/2005 a 2005/2006
7. Tematické plány učiva hodnocených předmětů školní rok 2004/2005 a 2005/2006
8. Organizace školy včetně příloh na školní rok 2004/2005 ze dne 1. září 2004 včetně příloh
9. Stanovení priorit DVPP ve školním roce 2005/2006
10. Plán práce v oblasti DVPP na rok 2005/2006 ze dne 1. 9. 2005
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Doklady o absolvování kurzů DVPP k datu inspekce
Vybrané práce žáků sedmých tříd za školní roky 2004/2005 a 2005/2006
Vzdělávací program Základní škola, čj. 16 847/96-2
Vzdělávací program zvláštní školy, čj. 22 980/97-22
Žákovské knížky žáků sedmých ročníků školních roků 2004/2005, 2005/2006
Upravený učební plán školy s platností od 1. září 2004
Upravený učební plán školy s platností od 1. září 2005
Rozvrhy hodin na školní rok 2004/2005 a na školní rok 2005/2006
Třídní knihy třídy VII. a IV. (7. ročník) školního roku 2004/2005
Třídní knihy třídy VII. a IV. (7., 8. ročník) školního rokub2005/2006
Seznamy žáků sedmých ročníků školních roků 2004/2005 a 2005/2006
Výkaz o základní škole V 3-01 podle stavu k 30. září 2004 s přílohou k výkazu
o speciálních-specializovaných třídách ze dne 4. října 2004
23. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2005 ze dne 14. října 2005
24. Žádost ředitelky školy ze dne 1. prosince 2004, čj. 1256, – Navýšení dotace na rok 2004 na
rozšíření učebních plánů o jednu hodinu týdně (adresováno Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy)

ZÁVĚR
Obsah výuky v navýšených hodinách je v souladu s cíli projektu HODINA a směřuje
k získávání a k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Postup školy byl v uvedených oblastech
plánovaný, v praxi správně uplatňovaný a ředitelkou školy sledovaný.

Hodnotící stupnice
stupeň 0

stupeň 1

stupeň 2

nezjistitelný nebo nejasný přístup

plánovaný a uplatňovaný přístup

plánovaný, uplatňovaný a
sledovaný přístup
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy
Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Vedoucí týmu

PaedDr. Rudolfa Kukulová

Rudolfa Kukulová, v. r.

Člen týmu

Mgr. Jiří Filip

Jiří Filip, v. r.

Členka týmu

Ing. Eva Stachová

Eva Stachová, v. r.

Člen týmu

Zdeňka Turková

Zdeňka Turková, v. r.

V Šumperku dne 18. listopadu 2005
Razítko

Přílohy
Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) může ředitelka školy podat připomínky
k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu
pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Lautnerova 1,
787 01 Šumperk. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich
obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.
Datum a podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy
Datum: 25. listopad 2005
Razítko

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu
Titul, jméno a příjmení

Podpis

Mgr. Dagmar Macková

Dagmar Macková, v. r.
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát

Datum odeslání
inspekční zprávy
Obec taré Město
Nám. Osvobození 166,
78832 Staré Město

Zřizovatel

Podpis příjemce nebo čj.
jednacího protokolu ČŠI
IZ a P /1158-Kuku

Připomínky ředitele školy
Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text
Připomínky nebyly podány.
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